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Cov�d-19 v�rüsünün ortaya çıkmasıyla
ülkem�z, tüm zamanların en büyük salgın
tehd�tler�nden b�r�yle karşılaştı.  
Ş�rketler; zorunlu yurt dışı seyahat yasakları,
bell� yaş kes�m� �ç�n evden çıkma yasakları ve
mevcut korku ortamı �çer�s�nde; faal�yetler�n�
sürdürmek ve �şletmeler�n�n �le �nsan
kaynağının bu durumdan en az hasar alacak
şek�lde faal�yetler�n� sürdürmes� �ç�n önlemler
alma yoluna g�tmekted�r. Mevcut durumda
ş�rketler�n �nsan kaynakları uygulamaları �le
alab�lecekler� tedb�rler ve �nsan kaynağını
olab�lecek en etk�n şek�lde kullanab�lmeler�
�ç�n bu kılavuz düzenlenm�şt�r.

ŞİRKETLERİN VE ÇALIŞANLARIN
HUKUKİ

YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

1-İşveren�n Hukuk� Sorumluluğu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Kanunu,
�şveren ve çalışanların, �ş yer�ndek� �ş
güvenl�ğ� ve �ş sağlığının sağlanması ve
mevcut koşulların �y�leşt�r�lmes� �ç�n yetk� ve 

sorumluluklar �le hak ve ödevler� düzenlem�şt�r. Y.21 HD, 15.4.2019 tar�hl�
Yargıtay kararında; yurt dışında çalışanın h1n1 v�rüsü (domuz gr�b�) kapması
ve sonrasında vefat etmes� �ş kazası olarak n�telend�r�lm�şt�r. Bu emsal karar
Cov�d-19 bakımından da bağlayıcılık teşk�l edecekt�r. Buradan yola çıkarak
�şverenler�n İnsan Kaynağı bakımından tüm önlemler� almaları gerekmekted�r.
Aks� halde yaşanab�lecek olumsuz durumlar karşısında gerek çalışanlar
gerekte çalışan yakınları tarafından tazm�nat davaları �le karşı karşıya
kalmaları �ht�mal dah�l�nded�r.



Bu metotlar �le �lg�l� olarak kısa açıklamalar yapmak gerek�r �se;
Ücretl� İz�n: Ücretl� �z�nde �şç�n�n �z�nl� olduğu günlere a�t normal ücret� aynen öden�r,
ancak fazla mesa� g�b� çalışma karşılığı ödenen ücretler �se ödenmez.
Yıllık İz�n: İş yer�nde �şe başladığı günden �t�baren, deneme süres� de �ç�nde olmak
üzere, en az b�r yıl çalışmış olan �şç�lere ver�lmes� gereken kanunen zorunlu �z�nd�r.
Yıllık �z�n süres�nce normal ücret aynen öden�r; fazla mesa� g�b� çalışma karşılığı
ödenen ücretler �se ödenmez. Resm� tat�l günler�ne denk gelen yıllık �z�nler; yıllık �z�n
süres�nden sayılmaz.
Yıllık �z�n süreler�;
o    1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar �ç�n 14 gün
o    5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar �ç�n 20 gün
o    15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar �ç�n 26 gün
o    18 Yaşından Küçük İşç�lerle 50 ve Daha Yukarı Yaştak� İşç�ler (H�zmet Süres� Fark   
      etmeks�z�n) �ç�n en az 20 gün 
şekl�nded�r.
Kısa Sürel� Çalışma Ödeneğ�nden Yararlanma: Kısa çalışma, en bas�t tanımı �le
genel ekonom�k, sektörel veya bölgesel kr�z �le zorlayıcı sebeplerle �ş yer�ndek�
haftalık çalışma süreler�n�n geç�c� olarak öneml� ölçüde (en az üçte b�r oranında)
azaltılması veya �ş yer�nde faal�yet�n tamamen veya kısmen geç�c� olarak
durdurulması (en az 4 hafta) haller�nde çalışamayan s�gortalılara gel�r desteğ�
sağlayan b�r uygulamadır. Bu konu �le �lg�l� açıklamaları; 25.03.2020 tar�h�nde
s�tem�zde yayınlanan; T.C. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Kısa Çalışma
Ödeneğ�n�n Devreye Alınması yazımızda bulab�l�rs�n�z.

Emekl� Çalışanlarını,
Engell� Çalışanlarını,
Kron�k ÜSYE (Üst Solunum Yolları Enfeks�yonları)
bulunan çalışanlarını,
Ham�le Çalışanlarını

İnsan Kaynakları departmanları öncel�kle ve �ved�l�kle;

bel�rlemel� ve �zne çıkarmalı veya bu çalışanları �ç�n evden çalışma modeller�n�
uygulamalıdırlar
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Ücretl� İz�n ve Yıllık İz�n
Kısa Çalışma Ödeneğ�nden Faydalanma
Telaf� Çalışması
Ücrets�z İz�n 

D�ğer çalışanlar �ç�nse mevcut koşullara göre alternat�f
çalışma modeller� üzer�nde çalışılmalıdır.
Bu g�b� durumlarda �nsan kaynaklarının uygulayab�leceğ�
metodlar sırası �le;·        

şekl�nded�r.
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Telaf� Çalışması: Zorunlu nedenlerle �ş�n durması, ulusal bayram ve genel tat�llerden
önce veya sonra �ş yer�n�n tat�l ed�lmes� veya benzer nedenlerle �ş yer�nde normal
çalışma süreler�n�n öneml� ölçüde altında çalışılması veya tamamen tat�l ed�lmes� ya
da �şç�n�n taleb� �le kend�s�ne 4857 sayılı İş Kanunu, �ş sözleşmeler� ve toplu �ş
sözleşmeler� �le öngörülen yasal �z�nler� dışında �z�n ver�lmes� haller�nde, �şç�n�n
çalışmadığı bu süreler�n telaf�s� �ç�n �şç�ye yaptırılacak çalışma, telaf� çalışmasıdır.
Telaf� çalışması yaptıracak
sayılı İş Kanunu’nun 64 üncü 
nedenlerden hang�s�ne 
çalışmaya başlanacağını,
Telaf� çalışması, kaynağını
ortadan kalkması ve �şyer�n�n 

�şveren; bu çalışmanın 4857
maddes�nde sayılan
dayandığını açık olarak �lg�l�
�şç�lere b�ld�rmek zorundadır.
oluşturan zorunlu neden�n
normal çalışma dönem�ne

Ücrets�z �z�n taleb� yazılı olarak yapılmalı ve �şverence onaylanmalıdır.
 Çalışılmayan günün ücret� ödenmez.
 Ücrets�z �z�nl� gün �ç�n SGK pr�m� ödenmez, eks�k gün b�ld�r�m� yapılır.
 Çalışan 10 güne kadar sağlık h�zmetler�nden yararlanmaya devam eder.
 Kullanılan ücrets�z �z�n süreler� �şç�n�n kıdem�nden düşülür.
 İşç� ücrets�z �z�n sırasında başka b�r �ş yer�nde çalışamaz.
 İşveren �şç�s�n� ücrets�z �zne zorlarsa, bu �şç� adına haklı fes�h neden� oluşturur.

başlamasını tak�p eden 2 ay �çer�s�nde yaptırılır. Telaf� çalışması, günlük en çok
çalışma süres� olan 11 saat� aşmamak koşulu �le günde 3 saatten fazla olamaz.
Telaf� çalışması, tat�l günler�nde yaptırılamaz.
Cov�d-19 salgını sebeb� �le; 18 Mart 2020 tar�h�nde açıklanan korona v�rüse yönel�k
ekonom�k önlem paket�nde, telaf� çalışmasının 2 ay yer�ne 4 ay �çer�s�nde
yapılab�leceğ� açıklanmıştır. 
 
Ücrets�z İz�n: Kanunda açık olarak bel�rt�lmeyen, �şveren ve çalışan arasında yazılı
mutabakat �le gerçekleşt�r�leb�len �z�n türüdür. İşveren tarafından mücb�r sebep �le
kullandırılması gereken durumlarda çalışanın onayının alınması zorunludur. Ücrets�z
�z�n �le �lg�l� b�l�nmes� gerekenler;

şekl�nded�r.
 
2- Cov�d-19 Salgınında Çalışanların B�lg�lend�r�lmes� ve Hakları
İSG mevzuatımıza göre, çalışanların b�lg� ed�nme, katılım, c�dd� ve yakın tehl�ke
durumunda çalışmaktan kaçınma hakları vardır. Bu kapsamda �nsan kaynaklarının
İSG mevzuatı dah�l�nde aşağıdak� maddeler üzer�ne çalışanlar �le �let�ş�mde
bulunması gerekmekted�r.



İş yer�nde karşılaşılab�lecek sağlık ve güvenl�k r�skler�, koruyucu ve önley�c�
tedb�rler. 
Kend�ler� �le �lg�l� yasal hak ve sorumluluklar
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahl�ye �şler�
konusunda görevlend�r�len k�ş�ler 
Başka �ş yerler�nden çalışmak üzere ş�rket�m�z� gelen çalışanların; yukarıda
bel�rt�len b�lg�ler� almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların �şverenler�ne
gerekl� b�lg�ler� ver�lmel�d�r.

İş yer�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n sağlanması ve sürdürüleb�lmes� amacıyla �nsan
kaynakları, çalışanları ve çalışan tems�lc�ler�n� �ş yer�n�n özell�kler�n� de d�kkate alarak
aşağıdak� konularda b�lg�lend�rmel�d�r;

zorundadır. Karar, çalışana ve çalışan tems�lc�s�ne yazılı olarak b�ld�r�lmel�d�r. Ters� b�r
yönde karar alınması durumunda, çalışan, gerekl� tedb�rler alınıncaya kadar
çalışmaktan kaçınab�l�r. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdek� ücret� �le
kanunlardan ve �ş sözleşmes�nden doğan d�ğer hakları saklı olacaktır.
 
İş sözleşmes�yle çalışanlar, talep etmeler�ne rağmen gerekl� tedb�rler�n alınmadığı
durumlarda, tab� oldukları kanun hükümler�ne göre �ş sözleşmeler�n� feshedeb�l�r.
 
En öneml� konu �se, İSG kanununun 25 �nc� maddes�ne göre �ş yer�nde �ş�n
durdurulması hâl�nde, bu hükümler�n uygulanamayacağıdır.
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Çalışanların 
B�lg�lend�r�lmes�

Kaçınma Hakkı: İSG Kanununun 13. Maddes� gereğ�nce
çalışanların tehl�ke arz eden �şler ve durumlarda �şten kaçınma
hakkı bulunmaktadır.
C�dd� ve yakın tehl�ke �le karşı karşıya kalan çalışanlar �şverene
başvurarak durumun tesp�t ed�lmes�n� ve gerekl� tedb�rler�n
alınmasına karar ver�lmes�n� talep edeb�l�r. İnsan Kaynakları bu
durumda derhâl kararını vermek ve durumu tutanakla tesp�t eder 
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COVID-19
SALGININDA İNSAN

KAYNAĞININ
YÖNETİMİ

1- İşletmen�n Devamlılığı �ç�n İnsan Kaynağı Kr�t�kler�n�n Bel�rlenmes�

Kr�t�k İşler�n Bel�rlenmes�:   İşletme �çer�s�ndek� bazı görevler ve �şler d�ğerler�ne
göre daha kr�t�k poz�syondadır. Sektörlere göre değ�şmekle beraber; genell�kle
ş�rketler�n tedar�kç�ler� ve müşter�ler� �le bağ kurulan görevler, �şletmen�n ana
konusu �le �lg�l� üret�m veya h�zmet faal�yetler� ve faal�yetler�n devamlılığını
sağlayacak yan görevler (yemek – temel �ht�yaç karşılanması vb.) �şletmeler�n
kr�t�k faal�yetler� olarak görülmekted�r. Öncel�kle �şletmen�z�n kr�t�k görevler� / �şler�
bel�rlenmel�d�r.
Kr�t�k rol, akt�v�te ve becer�ler�n bel�rlenmes�: İşletmede bazı k�ş�ler görevler� �t�bar�
�le her zaman �şler�n�n başında olmak zorunda; bazı k�ş�ler �se görevler� �t�bar� �le
kısa veya bell� b�r sürel�ğ�ne görevler�nden uzaklaşab�lmekted�r. Buradan yola
çıkarak �şletmen�ze ve sektörünüze göre kr�t�k görevler�/akt�v�teler� bel�rlemen�z ve
bu görev/akt�v�teler� yürüteb�lecek (vekaleten de olsa) k�ş� sayınızı arttırmanız
gerekmekted�r. Görevler�n/akt�v�teler�n yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� becer�ler� ve
yetk�nl�kler� tesp�t etmen�z ve buna göre aks�yon almanız gerekmekted�r.

Cov�d-19 en çok ş�rketler�n en değerl� parçasını, �nsan kaynağını etk�lemekted�r. Bu
g�b� durumları önceden tesp�t etmek her zaman mümkün olmayacağından ş�rketler�n
kr�z yönet�m� �ç�n planlarını hazırlamaları ve güncel tutmaları ve en �y� �ht�malle bell�
süre çalışanların �şe devamsızlığı durumundak� aks�yon planlarını hazırda tutmaları
gerekmekted�r. Kr�z yönet�m� çalışmalarının �nsan kaynağı aşamasındak� en öneml�
�k� faktör aşağıdak� g�b�d�r; 
       



2- İşveren ve Çalışan Ps�koloj�s�n�n Yönet�m� �ç�n Adımlar
İnsan Kaynakları departmanı; h�ssedarlar
ve çalışanlar tarafından geleb�lecek;
“Hastalık bana da bulaşır mı?” 
“Ş�rket yeterl� tedb�r� aldı mı?”
“Telev�zyonda duyduğum bel�rt�ler�n bende
de olduğunu düşünüyorum, �şten çıkmam  
  mı gerek�yor?” 
“Hasta olup da �şe gelemez �sem maaşım
�le �lg�l� nasıl b�r kısıntı olur?” 
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“Hasta olmaktan korkuyorum bu sebepten ücrets�z �z�n almak �st�yorum ne 
  yapmalıyım?”
“Çalışanlarımızın bell� b�r kısmını evden çalışma model�ne geç�rd�ğ�m�zde �ş kaybı
  yaşar mıyız?”
g�b� sorulara cevap vereb�l�r olmalıdır.
İnsan Kaynakları departmanının; ş�rket�n �şlerl�ğ�n� sağlayacak en öneml� faktör olan
“�nsan”ı doğru b�r şek�lde b�lg�lend�rmek, yönlend�rmek ve kurallara uymasını
sağlamak g�b� görevler�n�n olduğu unutulmamalıdır.  
Çalışanlarınızdan, �şverenler�n�zden, h�ssedarlarınızdan ve gerekl� durumlarda
müşter�ler�n�zden geleb�lecek aşağıdak� 10 soruya cevap vereb�l�r olmanız veya
cevap vereb�lecek şek�lde gerekl� çalışmaları yapmanız gerekmekted�r. 
1)İşletmem�z�n çalışanlarından ne kadarı �şe gelmese de faal�yetler�m�ze devam    
    edeb�l�r�z?
2)Hastalık veya karant�na sebeb� �le çalışanlarımızın b�r bölümü �şe gelemez �se       
   �şletmem�z�n devamlılığı �ç�n vekâleten görevlend�rmeler yapıldı mı? 
3)Gerekt�ğ�nde çalışanlarımız ne kadarı evden �şler�n� yürüteb�l�rler? Bu oran ş�rket�n 
    ne kadarıdır?
4)Çalışanlarımızın uzaktan çalışab�lmeler� �ç�n gerekl� altyapımız hazır mı?
5)Çalışanlarımızın ne kadarı seyahat etmek durumundadır? Bu konu �le �lg�l� gerekl� 
    önlemler�m�z nelerd�r? 
6)Gerekl� olduğunda dezenfekte etme, ısıtma soğutma s�stemler�n�n bakımını 
   gerçekleşt�rme, yemek ve tem�zl�k faal�yetler�n�n sürekl�l�ğ�, çalışanların taşınması, 
   havalandırmaların tem�zlemes�, elektron�k altyapının devamlılığını sağlamak 
   üzer�ne planlarımız hazır mıdır?
7)Çalışanlarımızın kend�ler�n� güvende h�ssetmeler� �ç�n ne g�b� önlemler aldık? 
    Aldığımız önlemler �le �lg�l� çalışanlarımızı sürekl� b�lg�lend�r�yor muyuz?
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İşverene ve çalışanlara karşı sam�m� olun,
Kes�nl�kle pan�k yaratacak söylem ve davranışlardan kaçının,
Netleşmeyen (�z�nler, kısa çalışma, �ş�n durması vs.) konular hakkında kes�nl�kle
yönlend�rme yapmayın,
Gelen sorulara mevzuatlar ve güncel yasalar üzer�nden cevap vermeye çalışın,
em�n olmadığınız konular �le �lg�l� yorum yapmayın, böyle durumlarda “doğrusunu
öğren�p k�ş�y� b�lg�lend�receğ�n�z�” bel�rt�n,
Çalışanlar ve �şverenler�n�z �le �let�ş�m�n�z� güncel tutun her türlü gel�şme �le �lg�l�
tarafları gereğ�nce b�lg�lend�r�n,   
Çalışanlar s�ze kulaktan dolma b�lg�ler �le gel�p doğrulatmaya çalışacaklardır, bu
durumlarda k�ş�ler� doğru ve kes�n şek�lde yönlend�r�n; havada kalan konular
k�ş�ler�n s�ze karşı güven kaybetmes�ne sebeb�yet verecekt�r. 
İş Yer� Hek�m�n�z ve İş Sağlığı Güvenl�ğ� Uzmanınız �le sürekl� �let�ş�m hal�nde olun,
tavs�ye ed�len uygulamaları �şverene �let�p hızlıca hayata geç�r�lmes�n� sağlayın,
İşveren�n�z tarafından; ücrets�z �z�n, kısa sürel� çalışma, telaf� çalışması g�b�
uygulamalar �ç�n s�zden b�lg� talep ed�l�rse; �şveren�n�ze mevcut uygulamaların
doğurab�leceğ� sonuçlar (�ş�n aksaması, doğab�lecek tazm�nat yükler� vb.)
üzer�nden b�lg�lend�rme yapın.   
Her şeyden öneml� olarak, kend�n�z�n ve a�len�z�n tüm tedb�rler� almasına d�kkat
ed�n.

8)Seyahat yasağı sebeb� �le görevler�n� yer�ne get�remeyecek çalışanlarımız �le �lg�l� 
    nasıl b�r yol �zleyeceğ�z? (�z�n kullandırma, telaf� çalışması uygulama, farklı görev 
    tanımında çalıştırma vb.)
9)İş�n sürekl�l�ğ� �ç�n gerekl� olması durumunda �nsan kaynağını yen�leyeb�l�r m�y�z 
    bunun �ç�n altyapı hazırlandı mı aday havuzumuz güncel m�d�r?
10)Gerekl� olan durumlarda çalışanlarımız arasında ac�l müdahale ek�pler� kurulmuş 
      mudur, çalışanlar gerekl� eğ�t�mler�n önem� (�lk yardım, yangın, afet müdahale) 
      hakkında b�lg�lend�r�lm�ş m�d�r?
Yukarıdak� sorulardan b�r veya b�rkaçında olumsuzluk tesp�t ed�yor �sen�z �ved�l�kle
bu eks�kl�kler�n� g�dermen�z gerekmekted�r.
 
Unutmayın k� ş�rket�n �nsan kaynağını korumak, efekt�f şek�lde çalışmasını sağlamak
ve ps�koloj�s�n� yürütmek s�z�n görev�n�zd�r. Bu süreçte;



KURUMSAL RİSK
HARİTALAMASI 
VE KRİZ YÖNETİMİ
ÇALIŞMALARIMIZ

İLETİŞİM:

Kurulduğumuz günden bu güne elde ett�ğ�m�z kr�z yönet�m�
deney�mler� ve kurumsal r�sk har�talaması çalışmalarımızla Kr�z
Yönet�m� ve Kurumsal R�sk Har�talaması Danışmanlığı bölümümüz
sorunlarınızın çözümünde yanınızdadır. Bu kapsamda kr�z yönet�m�,
f�nansal planlama, hukuk� süreçler�n yürütülmes�, stratej�k r�skler�n
gözden geç�r�lmes�, operasyonel süreçler�n gözden geç�r�lmes� ve
alternat�f kr�z senaryolarının çalışılması konusunda yanınızdayız.

bulentorta@turev.com.tr    Bülent Orta - Partner Danışman, 
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